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Od Redakcji 
 
Drogi partnerze  &  

uczestniku projek-

tu!  

 

Miło nam powitać 
Państwa w gronie 

czytelników nasze-

go pierwszego 

biuletynu informa-

cyjnego Projektu ROSH, który przynosi 

najświeższe wiadomości i informacje na 

temat przesłanek wykorzystania idei 

racjonalnej gospodarki energetycznej w 

budynkach mieszkalnych o obniżonym 

standardzie. ROSH jest projektem wspie-

ranym przez program Intelligent Energy 

for Europe i będzie zajmować się pro-

mowaniem rozwiązań termomoderniza-

cyjnych w mieszkaniach socjalnych 

budownictwa wielorodzinnego.  Obok 

naszej stałej obecności w internecie 

będziemy informować Państwa o wy-

miernych rezultatach i wydarzeniach 

Projektu w biuletynach ukazujących się 
co sześć miesięcy. Niniejszy biuletyn 

pozwoli Państwu zapoznać się z Projek-

tem i naszymi pierwszymi krokami. 

Mamy nadzieję, że uda się nam zaintere-

sować i zaangażować Państwa w działa-

nia Projektu ROSH!    

 

Andreas Steege 

target GmbH 

Koordynator Projektu  

Misja Projektu ROSH: wyższa efektywność energetyczna budynków w 

gorszej sytuacji  

Projekt ROSH – Renowacja budownictwa socjalnego jest europejskim projektem partner-

skim, którego celem jest rozwój i promocja kompleksowych rozwiązań termomodernizacyj-

nych w budynkach o niższym standardzie z uwzględnieniem aspektu efektywności energe-

tycznej oraz zrównoważonego rozwoju w regionach partnerów Projektu. Dla potrzeb pro-

jektu „budownictwo socjalne” definiuje się jako budynki wielorodzinne oraz bloki miesz-

kalne zamieszkiwane przez rodziny o niższych dochodach. Projekt, którego realizację prze-

widziano na okres od stycznia 2006 do czerwca 2008, wspiera przedsięwzięcia termomo-

dernizacyjne poprzez działania związane z informowaniem, szkoleniem i innymi środkami 

przekazywania wiedzy, jak również poprzez udostępnienie przydatnych narzędzi i materia-

łów. Adresatami projektu są zarówno instytucje, w zasobach których znajdują się budynki 

socjalne, jak i  ich mieszkańcy. W zakresie projektu znajduje się opracowanie wytycznych 

dla kompleksowej termomodernizacji budynków o niższym standardzie oraz mechanizmów 

finansowania. Metody przyjęte w programie poddane zostaną ocenie poprzez projekty de-

monstracyjne.  

Osoba do kontaktu:  Gabi Schlichtmann, target GmbH 

Telefon:    +49-511-39 47 302 

E-mail:   schlichtmann@targetgmbh.de 

 

 “Energy Show 2006”        w Dublinie 

W dniach 10 i 11 maja 2006  w Dublinie (Irlan-

dia) miała miejsce wystawa „Energy Show 2006”  

. To wydarzenie, odbywające się co dwa lata, 

należy do największych i najpopularniejszych 

ogólnokrajowych wystaw w Irlandii. Stanowi ona 

doskonałe forum wymiany doświadczeń dla 

dostawców i odbiorców energii oraz firm konsul-

tingowych w dziedzinie energetyki, technologii 

zrównoważonej energetyki oraz racjonalnego 

zarządzania energią. Uroczystego otwarcia im-

prezy dokonał pan Noel Dempsey, Minister 

Transportu, Gospodarki Morskiej i Zasobów 

Naturalnych. Partner Projektu ROSH, agencja  

CODEMA jest  od wielu lat jednym z wystawców i konferencja stała się dla niej pierwszą 
sposobnością do przedstawienia i promowania Projektu.  Na ten cel opracowano atrakcyjną 
broszurę informacyjną na temat Projektu, która rozprowadzana była  wśród uczestników 

konferencji.  Frekwencja przewyższyła ubiegłe lata osiągając rekordową liczbę ponad 3 000 

osób. Znalazło to również odzwierciedlenie w ilości osób odwiedzających stoisko agencji 

CODEMA i liczbie rozdystrybuowanych broszur. Na zakończenie można stwierdzić, że 

wystawa  „Energy Show 2006”  była wielkim sukcesem w przedstawieniu Projektu ROSH 

na ogólnokrajowym forum.  

Osoba do kontaktu: Edel Giltenane, City of Dublin Energy Management Agency 

Telefon:   +35-3 1 41005-61 

E-mail:   edel.giltenane@codema.ie 

 

ROSH online 

Projekt ROSH doczekał się swej witryny internetowej. Na stronie można znaleźć szczegó-

łowe informacje na temat Projektu, konsorcjum  uczestników i organizacji wspierających 

oraz linki do wydarzeń i kursów szkoleniowych.  Ważnym składnikiem są też bazy danych 

z przykładami dobrych praktyk dotyczących modernizacji w aspekcie efektywności energe-

tycznej oraz mechanizmów finansowania w odniesieniu do budynków socjalnych. Wszyst-

kie narzędzia i wymierne rezultaty Projektu zostaną udostępnione w internecie. Wspólna 

strona Projektu w języku angielskim połączona jest za pomocą linków z regionalnymi stro-

nami Projektu w języku danego partnera 

Zapraszamy do odwiedzenia stron: www.rosh-project.eu   oraz  www.bape.com.pl/rosh
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Pierwsze rezultaty : 

Budownictwo socjalne w regionach partnerów: wiele różnic, niewiele podobieństw  

Wiele przedsięwzięć remontowych dotyczących budynków wielorodzinnych o obniżonym standardzie przeprowadzanych jest bez osiągnięcia 

poprawy efektywności energetycznej. Jest to wielkim błędem, gdyż można uzyskać zwiększenie oszczędności energii na tym polu za pomocą 
stosunkowo niewielkich nakładów. Standard 

budynków jest często niewystarczający i 

możliwe jest połączenie działań zmierzają-
cych do podniesienia efektywności energe-

tycznej z innymi niezbędnymi przedsięwzię-
ciami modernizacyjnymi. Należy zaplanować 
i dostosować termin wykonywania prac ogól-

noremontowych z dodatkowym dociepleniem  

i  wymianą systemu energetycznego jako 

równoczesnymi lub kolejnymi działaniami.  

W oparciu o analizę istniejącej sytuacji i 

przykłady dobrych praktyk w budownictwie 

socjalnym regionów partnerskich tworzone są 
bodźce i działania wspierające inwestycje w 

obszarze efektywności energetycznej.   W 

ciągu pierwszych miesięcy realizacji Projektu 

zajmowano się budowaniem bazy danych 

zaawansowanych  rozwiązań termomoderni-

zacyjnych w budynkach mieszkalnych o 

obniżonym standardzie. Na potrzeby fazy 

zbierania danych opracowana została ankieta  

zawierająca wytyczne odnośnie dokonania 

oceny bieżącej sytuacji oraz przykładów 

dobrych praktyk w regionach partnerskich.  

Obecnie możemy zaprezentować pierwsze 

wyniki analizy zebranych ankiet. Najbardziej 

zauważalne jest istnienie wielu różnic i nie-

wielu podobieństw  w odniesieniu do budow-

nictwa socjalnego w krajach i regionach partnerów uczestniczących w Projekcie. Główną cechą wspólną we wszystkich regionach jest po-

wszechne stosowanie limitu minimalnego dochodu w rodzinie uprawniającego  do korzystania z mieszkania socjalnego.  Poza tym we wszyst-

kich regionach istnieją znaczne różnice co do  definicji, wymagań, kryteriów , opłat czynszowych , jak również odsetka mieszkań socjalnych w 

ogóle. Rysunek powyżej przedstawia porównanie krajów partnerskich pod względem udziału  mieszkań socjalnych w ogólnych zasobach 

budownictwa mieszkaniowego. Wkrótce zostaną opublikowane dalsze wyniki analizy  zawierającej badania ankietowe dotyczące przeglądu 

sytuacji w poszczególnych krajach .  

Osoba do kontaktu:  Heike Böhmer 

Telefon:   +49-5 11-96 51 6-13 

E-mail:   boehmer@bauforschung.de 

 

Zaawansowane mechanizmy finansowania 

Główna przeszkoda w modernizacji budynków socjalnych jest ogólnie znana – jest to brak środków finansowych.  W sytuacji tej znajdują się 
wszystkie kraje członkowskie UE.  Zespół projektu ROSH dokonał analizy bieżącej sytuacji w poszczególnych regionach Unii biorących 

udział  w Projekcie (w  Austrii,  Niemczech, Irlandii, Włoszech i Polsce) mającej na  celu zbadanie, zebranie wiedzy na temat   innowacyjnych 

mechanizmów finansowania i ich ocenę. Te wstępne działania potwierdziły istnienie obecnego stanu charakteryzującego się wieloma proble-

mami, ale ukazały również pewne ciekawe możliwości poprawy sytuacji (np. zastosowanie sytemu umów „contracting”) .  Do jesieni, wspólnie 

z  odpowiednimi decydentami w dziedzinie budownictwa socjalnego, zostaną opracowane nowe koncepcje usług energetycznych.  

Główne wyniki opracowania zostaną następnie przedstawione w podręczniku  „Renowacja budynków mieszkalnych o niskim standardzie w 

aspekcie zrównoważonego rozwoju – mechanizmy finansowania”. Dokument opisywać będzie ramy prawne dotyczące efektywności energe-

tycznej, mechanizmy subsydiowania i zaawansowane mechanizmy finansowania. Obok tego, publikacja, która ukazać ma się wiosną 2007,  

zawierać będzie narzędzia planowania tych działań oraz przykłady dobrych praktyk w zakresie wdrożonych z sukcesem projektów finansowa-

nia. Odbiorcami podręcznika mają być zarówno decydenci w spółdzielniach mieszkaniowych oraz władze lokalne, jak również agencje posza-

nowania energii, konsultanci oraz projektanci .  

Osoba do kontaktu: Gerhard Lang, Graz Energy Agency 

Telefon::   +43-316-811 848 21 

E-mail:   lang@grazer-ea.at 

 

Wykres: liczba ludności/ liczba mieszkań ogółem/ procentowy udział mieszkań socjalnych  Źródło: IFB 
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Konsorcjum partnerów Projektu 

ROSH 

 

Projekt ROSH jest unijnym projek-

tem realizowanym przez poniższe 

konsorcjum, w skład którego wcho-

dzą:   
 

� Agenzia Territoriale per la Casa 

della Provincia di Novara – 

Włochy 

� Agenzia Territoriale per la Casa 

della Provincia di Asti – Włochy 

� Ambiente Italia – Włochy 

� AEE – Institut für Nachhaltige 

Technologien– Austria 

� Architektenkammer Niedersach-

sen – Niemcy 

� Bałtycka Agencja Poszanowania 

Energii SA – Polska 

� Black Sea Regional Energy Cen-

tre – Bułgaria 

� City of Dublin Energy Manage-

ment Agency – Irlandia 

� Federcasa – Federazione Italiana 

per la casa – Włochy 

� Grazer Energieagentur – Austria 

� Institut für Bauforschung e. V. – 

Niemcy 

� target GmbH – Niemcy  

(Koordynator Projektu) 

 

Szczegółowe dane kontaktowe do-

stępne są na stronie:  

www.rosh-project.eu 
 

 

 

 

Zdjęcia, wykresy:  

CODEMA, IFB, target 

 

Współfinansowane przez: 

 
Wyłączna odpowiedzialność za treść niniej-

szego biuletynu leży po stronie jego autorów. 

Biuletyn nie  odzwierciedla opinii Wspólnot 
Europejskich. Komisja Europejska nie jest 

odpowiedzialna za jakiekolwiek wykorzysta-

nie informacji w nim zawartych.  

 

Kalendarz wydarzeń 

ROSH – planowane wydarzenia 

 Listopad 2006 r. 

Drugie spotkanie techniczne Projektu ROSH   
Drugie techniczne spotkanie projektowe Projektu ROSH  odbędzie się w listopadzie 2006 r. 

w Hanowerze. Podczas spotkana omówiona zostanie przez wszystkich partnerów wstępna 

wersja elementów i produktów Projektu.  

 

 Wiosna 2007 r. 

Szkolenie dla inwestorów 
Konsorcjum Projektu ROSH opracowuje 6 kursów szkoleniowych adresowanych do inwe-

storów z sektora budownictwa socjalnego, które mają mieć miejsce w regionach partnerów 

wiosną  2007. Program szkoleń  zostanie specjalnie zaadaptowany  do potrzeb głównych 

aktorów rynku. Więcej informacji na ten temat będzie można znaleźć na stronie interneto-

wej Projektu  ROSH.   

 

ROSH – najnowsze wydarzenia 

 10 - 11 maj 2006 r. 

Wystawa „Energy Show” w Dublinie, Irlandia 
Ta  odbywająca  się co 2 lata impreza jest najważniejszą i największą wystawą w Irlandii 

poświęconą energetyce: Projekt ROSH został przedstawiony prze  agencję CODEMA  z 

wykorzystaniem pierwszej ulotki informacyjnej na temat Projektu.  

 

 21- 22 czerwiec 2006 r. 

Spotkanie koordynatorów projektów VKA2 w Brukseli, Belgia 
Agencja Wykonawcza Programu Inteligentna Energia ( Intelligent Energy Executive Agen-

cy -IEEA) zorganizowała spotkanie z koordynatorami projektów VKA2 mające na celu 

omówienie statusu projektów oraz  koordynację zadań w poszczególnych projektach.  Pro-

jekt ROSH był reprezentowany przez  Andreasa Steege and Erikę Villa z target GmbH. 

 

 29 - 30 czerwiec 2006 r. 

Spotkanie projektowe i spotkanie techniczne w Gdańsku, Polska 
Drugie spotkanie projektowe i pierwsze spotkanie przejściowe Projektu  ROSH miało miej-

sce w Gdańsku w dniach 29-30 czerwca 2006 w siedzibie BAPE, partnera projektu. Omó-

wione zostały pierwsze rezultaty  Projektu, a informacje na ten temat będzie można znaleźć 
na stronie internetowej Projektu w sekcji „narzędzia i produkty”.  

 

Budownictwo socjalne w Europie 

 31 maj  -  2 czerwiec 2006 r. 

Seminarium  “Renowacja budynków miejskich jako wyzwanie dla stowarzy-

szeń mieszkaniowych w Europie” w  Berlinie, Niemcy 
Seminarium zostało zorganizowane przez  CECODHAS w celu nakreślenia roli stowarzy-

szeń mieszkaniowych w zrównoważonym rozwoju urbanistyki.  Podczas seminarium miała 

miejsce debata na temat polityki mieszkaniowej oraz zaprezentowano przykłady najlep-

szych praktyk z Niemiec i innych krajów europejskich.  

 

7- 8 Listopad 2006 r. 
Konferencja “Termomodernizacja budynków socjalnych: finansowanie i 

możliwości stwarzane przez politykę państwa” w Salonikach, Grecja 
Centrum Źródeł Energii Odnawialnej CRES (Centre for Renewable Energy Sources, Piker-

mi) zorganizowało  we współpracy z CECODHAS międzynarodową konferencję w związku 

z odbywającym się zgromadzeniem ogólnym  CECODHAS. 


